ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران در ﻣﻘﺎﺑل وﯾروس ﮐروﻧﺎ

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﻢ
اﻧﺠﺎم ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ھر ﯾﮏ
از ﻋﻼﺋم زﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-اﻧﺟﺎم دھﻧد:
•
•
•
•
•

ﺗب
آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ
ﺳرﻓﮫ
ﮔﻠو درد و ﯾﺎ ﺧﺎرش ﮔﻠو
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس

ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد.
اﻋﺿﺎی ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود در ھﻧﮕﺎم
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،از ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺎﺳﮏ و ﻋﯾﻧﮏ اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﻢ؟
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣراﮐز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﺗﺳت دارﻧد ،ﺗﻌداد ﻣﻌدودی از ﻣراﮐز ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ و در داﺧل ﺧودرو اﯾن ﺗﺳت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﻧد.

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﯾد و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺳﮫ ﺻﻔر  000ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
درﺧواﺳت آﻣﺑوﻻﻧس ﮐﻧﯾد.

در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ و دوراﻓﺗﺎده ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-از
طرﯾق ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﯾﺎر در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.

روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﺎدر
درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳواب  -وﺳﯾﻠﮫ اﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ
ﯾﮏ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن  -از ﺑﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﮔﻠوی ﺷﻣﺎ ﻧﻣوﻧﮫ
ﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﭘس ﺳواب را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت

ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑﺎ ﺧط وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ﺷﻣﺎره زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
1800 671 738

ﻣﺣل

ﺗﺎرﯾﺦ  /زﻣﺎن

ﺗﻌﯾﯾن وﻗت

ﺑرﻧﯽ :ﭘﺎرک ﻏرﺑﯽ )'(West Park 'The Point
ﺷﻣﺎره  ،10اﺗوﺑﺎن ﺑس )(10 Bass Highway

ھر روز ﺳﺎﻋت  8:30ﺻﺑﺢ اﻟﯽ
 3:30ﺑﻌد از ظﮭر

ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ

دوﻧﭘورت :ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺢ دوﻧﭘورت ﺷرﻗﯽ
ﺷﻣﺎره  ،67ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎروﻻﯾن )(67 Caroline Sreet

ھر روز ﺳﺎﻋت  8:30ﺻﺑﺢ اﻟﯽ
 3:30ﺑﻌد از ظﮭر

ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ

ھوﺑﺎرت

ﺑﮫ طور ﻣداوم

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ  -ﺑﺎ ﺧط وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
1800 671 738

ﻻﻧﺳﺳﺗون

ﺑﮫ طور ﻣداوم

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ  -ﺑﺎ ﺧط وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
1800 671 738

www.coronavirus.tas.gov.au
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ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺴﺖ ﮐﻮوﯾﺪ 19-دوﻟﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-دوﻟت ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺧدﻣﺎت
ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوﻧﮫ )ﺗﺳت( را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت و ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻋﻼﺋم را اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ﻣﻌﻣوﻻ طﯽ  48ﺳﺎﻋت ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت
ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در اﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ﺗﺳت ﮐودﮐﺎن زﯾر  18ﺳﺎل ﻧﯾز اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرای اﻓرادی
ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣدﯾﮑر ﻧﯾﺳﺗﻧد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮار ﺳﺎزد؟
ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت ﻣﺷﮑل دﺳﺗرﺳﯽ ،ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود
و ﯾﺎ ﺧط وﯾژه ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارﺟﺎع دھﻧد ،و ﯾﺎ
اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوت را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ندارﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن
وﻗت ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود و ﯾﺎ ﺧط وﯾژه ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼع دھﯾد و از آن ھﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺗﺳت ﻣﯽ دھﯾد اﻣﺎ در ﮔروه
ﭘرﺧطر ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺑروﯾد ،اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺗوﺑوس ،ﺗﺎﮐﺳﯽ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺷﺗراﮐﯽ
ﻣوردی ﻧدارد.

ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ:
•
•

•
•

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
ﻣﺣﺎﻓظت از دﯾﮕران از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺗﺳت ﻣﯽ دھﯾد و اﯾن اﺣﺗﻣﺎل
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎ اﺗوﺑوس،
ﺗﺎﮐﺳﯽ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻧروﯾد .اﻓراد
زﯾر در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻗرار
دارﻧد
• اﻓرادی ﮐﮫ در  14روز اﺧﯾر ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد19-
ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﻧد
• اﻓرادی ﮐﮫ در  14روز اﺧﯾر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﻔر
ﮐرده اﻧد
• اﻋﺿﺎی ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﯾﺎ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان
ﮐﮫ دارای ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺎﺳﮏ دارﯾد ،ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از
دﯾﮕران از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻗﺑل از ﺧﺎرج ﺷدن از ﻣﻧزل ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺧودﺗﺎن و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ،دﺳت
ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد )و ﯾﺎ
درﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳت ھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎرا آﻟوده
ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ دﺳت ھﺎ را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد(
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ  1.5ﻣﺗر ﺑﺎ دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد
آداب ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد )در
داﺧل ﺑﺎزوی ﺧود ﯾﺎ در داﺧل ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی
ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﻣﺎ ﺑﻌد از آن دﺳت ھﺎی ﺧود
را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد(
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣﺣل اﻧﺟﺎم
ﺗﺳت ﺑروﯾد – در ﻣﺳﯾر رﻓت و ﯾﺎ ﺑرﮔﺷت ﺗوﻗف
ﻧﮑﻧﯾد.

اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ.
اطﻼﻋﺎت ﺗﺳت ﮐووﯾد  19ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اھداف ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر وﺿﻌﯾت
وﯾزای ﺷﻣﺎ ﻧدارد .ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕراﻧﯽ دوﻟت ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ
و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﮐووﯾد 19-ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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